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David Klöcker Ehrenstrahl

Den nordtyska målarkonsten under 1 6oo-talet står

i afgjordt beroende af den nederländska. \ äl

kan en italiensk påverkan någon gång påvisas, men

de båda stjärnorna Rembrandt och Rubens strålade

dock för Nordtysklands målare med mer förförisk

glans än alla sydeuropeiska konstellationer.

Jurian Ovens, Kristoffer Paudisz, Mikael Will-

tnann voro på sin tid berömda tyska konstnärer, som

räknas til! den Rembrandtska kretsen. Af dem hade

holsteinaren Ovens en kort tid haft förbindelse med

vårt karga land. Han medföljde nämligen prinsessan

Hedvig Eleonora på hennes färd till Sverige och har

i ståtliga ceremonibilder med ett utveckladt ljus-

dunkel i lärarens manér förhärligat hennes förmäl-

mng med Rarl X Gustaf samt de bada majestäternas

kröning.

Äfven i det disiga Hamburg blickade de mälar-

ämnen, som där uppväxte mot det ymniga konstlandet
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vid Nordsjön. Rembrandts verkstad var dock icke den

enda, i hvilken unga tyska konstnärer uppdrogos.

Vandra vi igenom de salar i Hamburgs Kunsthalle,

som äro anvisade åt äldre hamburgska mästare, få

vi ett tydligt intryck af detta nederländska beroende.

Bataljmålare i Wouwermanns stil äro Mathias
Scheit och Mathias Weyer. Men de uppträda ej blott

med bataljscener, utan ock med genrebilder, jaktstyc-

ken, bibliska scener m. m. Mathias Scheit lägger i da-

gen en verklig koloristisk känsla. Och Weyers bil-

der ha en oneklig kraft och liffullhet. Frans Werner

Tamm, har i sina blomsterstycken mer sträfvat efter

dekorativ verkan i italiensk riktning, men är i djurbil-

den holländare. Äkta holländska verka Ernst Stuvers

och H. Stravius fruktstycken. Inspirerade af den

mäktiga sjöstatens marinmålare äro synbarligen Johan

Georg Stuhr och Jacob Bellevois. Och i ett par mustiga

skildringar, ett präktigt, färgstarkt stilleben med kött-

varor och en tafla med fyra hundar, som slåss om
innanmätet efter ett slaktdjur, visar oss den en tid i

Amsterdam verksamme Jurian Jakobsz sin kraftfulla,

något brutala konst. Den senare bilden utmärker sig

för en utomordentlig fart i rörelserna. Djurens raseri

är verkligen beundransvärdt tolkadt. För bakgrundsland-

skapet har dock ej målaren haft det ringaste intresse.



7 ®/U"bw“

Jurian Jakobsz har emellertid ej endast påverkats

af holländsk, utan ock af flamländsk konst. Frans

Snyders och Jan Fyt ha varit hans förebilder. Dres-

dengalleriet har af honom en stor vildsvinsjakt (n:o

t 209), som tydligt erinrar om Snyders. Målaren upp-

gifves ha dött i Amsterdam i början af 1660-talet.

Det saknar ej sitt värde för vår uppgift att ha

påpekat tillvaron af denna hamburgska konstskola

och särskildt af stillebens- och djurmålaren Jurian Ja-

kobsz eller Jakobsen.

Den unge i Hamburg den 23 sept. 1629 födde

David Klöker (eller Klöcker) har af dylika neder-

ländskt skolade mästare fått sina första intryck, och

Jakobsz har i Amsterdam gifvit honom, såvidt man

vet, den första mera allvarliga handledningen i målar-

konstens svårigheter.

Sin bana hade Klöker egentligen ( 1 646) börjat

som skrifvare vid det ambulerande svenska kansliet

i Tyskland, men torde samtidigt för sitt nöjes skull

sysslat med målning.

Några underrättelser om målarens uppväxtår i

den idoga elbestaden äga vi icke. Ej heller hans släkt-

förhållanden äro oss bekanta. I det Ehrenstrahlska

sköldebrefvet (af 1675) omtalas, att han var af heder-

värda föräldrar född, och att hans släkt » i det romer-
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ska riket fört och ännu förer adeligt namn och va-

pen», hvilken uppgift väl stammar från honom själf.*

Klart är, att de hamburgska konstförhållandena

för en äregirig ämnessven ej voro någon gynnsam

jordmån. Hvilken väg han borde inslå, låg dock re-

dan i luften. Hamburgmålarna bildade ju, som vi

sett,, nästan en filial till den holländska konsten. Klö-

ker begaf sig därför 1648 till sin ofvannämnde i

Amsterdam bosatte landsman. Så lyder den traditio-

nella uppgiften. På de allra första bilderna af Klöker

borde därför någon inflytelse därifrån skönjas. På

det stora från 1652 stammande ryttarporträttet af

grefve Karl Gustaf Wrangel på Skokloster gör den

tråkiga trähäst, på hvilken den bålde fältherren stolt-

serar, dock läraren ej den ringaste heder. Och man

ville verkligen göra sig den frågan, huruvida ej Karl

Gustaf Wrangel på trähästen uppstått, innan Klöker

uppsökte den skicklige djurmålaren. Men därmed må
nu vara huru som helst. Målarens hamburg-holländska

studier samt hans påverkan af flamländsk konst ge-

nom Jakobsz böra vi sätta utom allt tvifvel. Han

har vidare haft den turen att tidigt vinna höga gyn-

* Måhända tillhörde han den då i Danmark och Norge kvarlefvande

släkten Klöcker, som den 16 aug. 1757 af tyske kejsaren erhöll stadfästelse

på sitt adelskap och 1760 upptogs i den danska adeln.
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nare. Han uppgifves hafva varit närvarande vid

fredsslutet i Osnabriick och bland de i detsamma

deltagande svenska herrarna funnit en beskyddare.

Då sköldebrefvet uttryckligen omnämner hans för-

man Adler Salvius, förefaller det ej orimligt, att det

var denne, som efter mästarens studietid i Holland

gaf anledning till hans resa till Sverige. Följa vi

fortfarande sköldebrefvet, hvars uppgifter, som nämndt,

måste stamma från konstnären själf, uppehöll han

sig i vårt land i två års tid vid änkedrottningen Maria

Eleonoras hof. Sannolikt hitkom han 1651.

Vi kunna vara förvissade om, att han ej, som

biograferna uttrycka sig, »kallats» till Sverige. Han

har kommit drifven af bröd- och lyckobegäret, han

som så många andra utlänningar under den svenska

stormaktens ungdomsdagar, då i den okultiverade

militärstaten ju utsikter i olika riktningar öppnade

sig för djärfva lycksökare med eller utan verk-

liga förtjänster. Klöcker hade emellertid goda rela-

tioner, och genom dem kom han i Maria Eleonoras

tjänst.

Änkedrottningen residerade mest på Nyköpings

slott. Hvad hennes hofkonterfejare dessa två år

utförde för hennes räkning, veta vi ej. Att af den

vid hennes död (1 655) uppsatta förteckningen på hen-
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nes konstsaker få någon ledning är omöjligt, och

drottningens räkenskaper för dessa år äro försvunna.

Sannolikt tjänade Klöcker äfven andra herrar. Man

vet åtminostone, att han för Karl Gustaf Wrangel

utfört beställningar: hans ryttarporträtt och en bild

med hans lekande barn (1651), båda på Skokloster.

Märkligt nog efterträddes han af den holländske må-

laren Govert Camphuysen, som vunnit ett namn genom

sina präktiga landskap, djurstycken och genretaflor, och

i hvars bilder vi ofta återfinna äkta svensk natur.

Camphuysen skall 1653 kommit till Sverige. I drott-

ningens för år 1655 bevarade räkenskaper figurerar

hans namn. Då vi måste antaga, att Klöcker åter

lämnade Sverige 1653, är ett kort sammanträffande

mellan holländaren och den holländskt skolade ham-

burgaren icke otroligt. Måhända har han t. o. m.

genom Jakobsz medverkat till hans hitkomst.

Vi äga nu intet aktstycke, intet bref, som upp-

lyser om, huru Klökers dröm att resa till Italien vardt

en verklighet. Konstlandet i södern hade lockat flera

nordiska konstnärer än honom och förvändt deras syn

och håg. Skaror af tyska och nederländska artister

hade vandrat öfver Alperna för att i italienska städer,

i Venedig, Florens, Bologna och först och sist Rom,

inhämta de nya konstprinciperna, hvilkas evangelium
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de hört predikas där hemma — vare sig vid Maas

och Schelde eller vid Elbe och den gula Rhen.

Det är nu möjligt, att Klöker reste med någon

pension från drottningen, samt äfven understödd af

andra gynnare, men uteslutet är ju ej, ehuru dock

mindre sannolikt, att resan företogs helt på hans egna

medel.

Färden ställdes genom Tyskland till Venedig,

där målaren stannade i tvenne år under studiet af

de stora venetianska mästarna och i umgänge med

efterblomstringens svaga koryféer. Därefter följde en

femårig vistelse i Rom. Denna tid vardt hans egent-

liga läroår i den italienska målarkonsten. Läraren

blef ingen mindre än den som arkitekt, målare och

dekorationskonstnär lika berömde Pietro da Cortona

(*j* 1 669), som på sin tids stilriktning och konstupp-

fattning haft ett i hög grad bestämmande inflytande.

Cortona har utgått från den florentinska målar-

skolan och särskildt utbildat sig under Poccetti, hvars

fresker i senrenässansens kyliga anda vi kunna stu-

dera bl. a. i en serie rum i Pal. Pitti. Sin lärare är

han dock betydligt öfverlägsen i fantasiens rörlighet

och formspråkets liflighet. Gå vi t. ex. från Poccetti-

galleriet in i den fil af ståtliga praktsalar i samma

palats, hvilkas takdekorering såväl hvad de öfverflö-
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dande dekorativa skulpturerna som plafondmålningarna

angår stammar från Cortona, märker man skillnaden.

Där är ett högre, kraftigare anslag, ett lif och en

rörelse i det hela, vittnande om ett briljant herra-

välde öfver medlen och om den afgjorda måleriska

princip, som då kännetecknade konstnärens hela verk-

samhet. Äfven inom arkitekturen är denna för honom

bestämmande, som framgår af den originella kompo-

sitionen af fasaden till 5. Maria della Pace i Rom
(med en framspringande liten halfrund kolonnbyggnad)

eller af den härliga, luftiga hall i tvenne våningar han

gaf 5. Maria in via /afa, en af Tiberstadens verk-

liga pärlor inom den kyrkliga barockarkitekturen.

Bland hans öfriga takdekorationer må här blott

nämnas de i Chiesa nuova och i palatsen Barberini

och Pavifili i Rom.

Hvad man förebrått Cortona är en viss tomhet

och kyla i hans stora dekorativt hållna mytologiska

och allegoriska kompositioner, men märkligt vore det

också, om ej någon ytlighet skulle inkomma i hans

i hvarje fall af en fenomenal skicklighet och mång-

sidighet uppburna massproduktion.

Till den beundrade mästaren slöt sig en stor

skola. Man kan tryggt påstå, att hans dekorations-

stil blir den inom den romerska barocken gällande.



Som hans förnämsta lärjungar räknas Ciro Fcrri samt

Romanelli, hvilken öfverförde stilen till Frankrike.

Bland de talrika lärjungar och medhjälpare som

fordrades för de väldiga dekorationsarbetenas utfö-

rande fick äfven möjligen den unge hamburgmålaren

en plats.

Säkert är emellertid, att Klöker bildade sig efter

Cortonas stil.

Om hans vistelse i Rom meddela hans i Riks-

arkivet förvarade bref till Erik Dahlberg ett och

annat.

Han skrifver till sin »Herr und Padron» mycket

om sina privata förhållanden, om resande svenskar,

som Dahlberg haft förbindelse med, men äfven om
annat af större vikt, som händer och sker i den eviga

staden.

Vi få t. ex. veta, att han 1658 är i tjänst hos

en kardinal vid namn Landgraff, samt att hans ateljé

är ett lusthus i kardinalens vackra trädgård på Monte

Cavallo.

Därom berättar han: »Jag skulle önska, att jag-

kunde taga min målarkammare med, då jag reser, ty

jag är säker på att ej under hela min lefnad få en

så skön; det är ett lusthus med blott ett rum, smyc-

kadt rundtorn med statyer; på den ena sidan är ett
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antikt murstycke insatt, hvarpå är måladt, hvilken mål-

ning hålles för den äldsta i Rom och af Apelles.

Ofvanpå detta rum är en altan, hvarifrån man har

utsikt öfver hela Rom, och ligger detta lusthus i kar-

dinalens trädgård på Monte Cavallo, hvilken trädgård

just ej är en bland de största, men en af de pryd-

ligaste i Rom, ty de flesta gångarna äro täckta af

pomeransträd, citroner och cypresser och äro besatta

med statyer. Då jag öppnar min dörr eller mitt fönster,

kan jag sitta och måla de härligaste trädgårdsperspek-

tiv efter naturen.»

I ett något senare bref låter han dock ej vidare

förtjust öfver sin ställning. Då är sommaren i antå-

gande med sin hetta, och det är ondt om pengar.

Dahlberg synes uppmanat honom att återvända till

Sverige och hade äfven rekommenderat honom hos

Karl X Gustaf, hvaraf följden vardt en året därpå

(1659) honom tillställd »inkallelse».

En stor roll i hans bref spela ett par bröder

Cronstjerna, i hvilkas sällskap Dahlberg rest som deras

guvernör. Han hade dock 1656 hastigt måst lämna

Italien för att begifva sig till svenska hären i Polen.

Med Klöker hade han sammanträffat i Venedig och

Rom. Den yngre Cronstjerna hade 1658 afrest till

Frankrike. Denne förefaller varit en rätt stor vild-
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hjärna och måste lämna Italien * hemligen» för skul-

der. I Paris fick senare Klöker, biträdd af en änka,

med hvilken Cronstjerna sedan gifte sig, lösa ut

honom ur gäldfängelset. Den äldre brodern hade be-

gifvit sig till Venedig och med honom står målaren i

korrespondens. »Bofven» i de båda brödernas äfveri-

tyr är emellertid en icke namngifven svensk »öfverste»,

som uppehåller sig på spel och bedrägerier. Den

yngre Cronstjerna hade på spel blifvit honom skyldig

en summa pengar, för hvilken den äldre råkade illa

ut. Och äfven Klöker klagar öfver, huru han med

våld blifvit aftvingad pengar etc.

Denne »öfverste», som opererar tillsammans med

en viss Hilling, var naturligtvis en af dessa äfven-

tyrliga svenska existenser, det trettioåriga krigets se-

nare skede gof uppskof till.

Men utom dessa enskilda affärer har målaren

åtskilligt annat att skrifva om. Han talar om påfvens,

Alexander VII:s, stora byggnadsplaner, ombyggnaden

af Petersplatsen, som skall bli större än förut och i

en oval omges af doriska kolonner ( 1 2 äro redan

upprättade), om »S. Madonna del populo», som snart

är invändigt färdig, om platsen framför »Porta del

populo», som skall byggas »in forma eines Theatro»,

om »Piazza Colonna» o. s. v.
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Rörande drottning Kristina skrifver han (1658)

bl. a.: »Drottning Kristina Alexandra befinner sig ännu

här, håller sig mycket tillbakadragen, kommer föga ut,

besökes och uppvaktas af ingen utom af kardinal An-

tonio Barbarino och kardinal Azzolino, har under hela

tiden hon varit här, ej haft audiens hos påfven mer

än två gånger, hvarom hon dock åtskilliga gånger

har måst anhålla. Hon är ej i smaken här, och jag

tror ej hon skall stanna här länge. Den mesta » dis-

gusta» kommer, som man säger, däraf, att hon ej

visat påfvens »nepota», donna Berenice, fru till påf-

vens broder, tillräcklig respekt. Framför hennes palats

(då Pal. Mazarino på Monte Cavallo) stå 100 personer

af påfvens garde till häst och till fots, och har hon

måst afskaffa sitt.» Man var nämligen i Rom ej till-

freds med, att exdrottningen själf höll sig lifvakt.

Bland de svenskar han träffar, må slutligen fram-

hållas en konstnär, som längre fram (på 1680-talet)

från England återreste till fäderneslandet och trädde

i Hedvig Eleonoras tjänst. Det var Johan Sy/vius,

en freskomålare i den stora palatsstilen, som han lärt

sig i Italien. »Svensken Johan Silvius, hvilken tjänat

min herre i Frankfurt», skrifver Klöker, »låter öd-

mjukt hälsa Honom; han uppehåller sig för tillfället

hos mig och önskar Honom ingenting högre, än att
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Han snart må vara vid den svenska armén för att

där söka sin fortun».

Först 1660 ger sig Klöker verkligen af från Rom,

och vi träffa honom i augusti detta år i Paris. I no-

vember är han i London. I ett bref till Dahlberg

från sistnämnda stad skildrar han sina missöden i Paris.

Genom utläggen för Cronstjerna hade han råkat skada

sin egen kredit, hvarigenom hans resa hade uppskju-

tits. Från London hade svenska sändebudet Friesen-

dorf för hans räkning skrifvit till änkedrottning Hedvig

Eleonora, huruvida Hennes Maj: t önskade, att han

skulle komma. Det ser ut, som om målaren hade

önskat någon garanti.

I hvarje fall är han i augusti 1661 i Stockholm

och uppvaktar drottningen, rikskansleren, riksmarskal-

ken och andra högt stående personer, hvilka han an-

såg kunna befordra hans sak. Dahlberg var då i

Nyköping. Efter någon väntan gingo likväl hans

önskningar i uppfyllelse och vi finna honom den 1

7

december 1661 utnämnas till hofkonterfejare.

Lönen var 600 daler sm. Härför skulle han

hvarje år förfärdiga åtta bröstbilder af konungen.

Den nye hofmålaren griper sig raskt an med sitt

värf och får talrika beställningar så väl från änkedrott

ningens hof som från enskilda. Hela det högaristo-
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kratiska Sverige önskar låta föreviga sig af hans

pensel.

Hans ekonomiska och sociala karriär förbättras

oupphörligt. Det svenska riksregistraturet förvarar

ett flertal dokument därom.

Af ett bref från Hedvig Eleonora till kammar-

kollegium den 22 febr. 1667 finner man, att målaren,

som under någon tid ej ordentligt fått ut sin lön, på

sin begäran får afkorta densamma på den tull, som

föll på hans svärfaders mässingsbruk i Nyköping.

Han hade nämligen 1662 ingått äktenskap med

Maria Momma, dotter af brukspatronen Velam Momma.
Den 28 febr. 1671 erhåller han enligt bref till

»Cammaren» rätt till särskild betalning för allt arbete

han gör Kungl. majestät och kronan. Den 13 jan.

1673 höjes lönen till 600 riksdaler, hvilken summa

skulle afdragas från tullen på det nämnda mässings-

brukets varor, »på det han», som det heter i brefvet,

»med vidare solliciterande intet må i vår tjänsts och

sina sysslors förrättande hindras och uppehållas».

Några år senare (den 27 mars 1678) bestämdes för

honom en viss taxa för till kungliga hofvet levererade

konterfej: för bröstbild 30 rdr, för knästycke 70 och för

ryttarbild 1 50 rdr. Äfven den på så sätt uppkomna ford-

ran ägde han rätt »decourtera» på mässingsbrukets tull.
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Hans produktionsförmåga och obestridliga talang

och ej minst hans outtröttliga sträfvan att förhärliga

det pfalziska huset hade redan 1675 nått det erkän-

nandet från Karl XI:s sida, att han den 24 nov. detta

år tilldelade honom adelskap. Konungen önskade, som

sköldebrefvet lyder, »med en särdeles heder och för-

mån att skilja en sådan konstnär från den gemena

målarhopen och honom icke mindre än åtskilliga hans

gelikar uti andra riken vederfaret är, med adeligt

stånd, vapen och privilegium att hugna och hedra,

på det han med så mycket större sin förnöjelse och

honnör må kunna idka sin konst samt fortfara att

formera vårt och vårt rikes beröm med sina rare

efterlämnade konststycken och inventioner, som både

in- och utomlands äro uti så stor konsideration och

värde». Målarens nya namn blef Ehrenstrahl (»Ehren-

stråhle» nämnes han ibland i samtida handlingar).

Vapnet visar i blått fält nedtill en lagerkrans, upptill

en knippe solstrålar, som delvis falla igenom den

perspektiviskt tecknade kransen. De tvenne vingarna

omkring hjälmen tog man från det vapen »den ena

Klökerska familjen i Tyskland brukar». Ehrenstrahls

tyska adelskap har alltså i sköldebrefvet officiellt blif-

vit erkändt.

Af Karl XI vardt han alltså varmt uppskattad
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och mottog han äfven andra nådebevisningar. Så-

lunda erhöll han den 16 juni 1690 »vocation» till

hofintendent.*

Få konstnärer hafva arbetat under så gynnsamma

materiella betingelser. Förmöget gift, genom sitt

adelskap och sin hofbefattning på en socialt fram-

skjuten plats, gynnad och uppmärksammad af hofvet

och de förnäme och öfverhopad med beställningar,

kunde han näppeligen ha önskat sig en lyckligare

ställning. Huruvida denna dock fördelaktigt inverkat

på hans konstnärsskap, är en annan fråga. En oänd-

lig mängd bilder ha strömmat ur den Ehrenstrahlska

verkstaden, men långt ifrån alla hålla måttet i fråga

om ett verkligt konstvärde. Att döma af hans många

inlagor om en förbättrad ställning, synes likväl förnöj-

samhet ingalunda hört till hans dygder. Och de

blanka dukaterna ha nog ej så få gånger spelat en

större roll än ett tillfredsställdt konstnärssamvete.

Ehrenstrahl hade kommit till Sverige vid ett

mycket lägligt tillfälle. Den svenska storstaten kräfde

förhärligare, och gifvet var att en talangfull, med det

italienska formspråket och den pseudoklassiska appa-

raten förtrogen konstnär här lätt skulle slå eventuella

medtäflare utan dylika kvalifikationer ur brädet.

* En befordrare af denna hans utnämning var grefve Nils Bielke,

hvilken han i ett bref från samma år tackar för rekommendationen.



Grefve BENGT HORN med sin hustru Grefve Arvid Horn,
INGEBORG BANÉR och med sin dotter i första giftet. Stockholm.

De äldre målare, som funnos att tillgå vid hans

hitkomst, kunde omöjligen tänkas göra hans ställning

stridig. Henrik Jakob E/bfass och Henrik Munnich-

hofen voro väl f. d. hofmålare, men representerade

4
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ett gammaldags manér. De höjde sig för öfrigt mått-

ligt öfver handtverket och voro gamla och utslitne. Miin-

nichhofen (*;* 1 664) var, såsom fostrad i Mierevelts skola

och riktning, något bättre än den hederlige lifländaren

Elbfass. Kvar var ännu Govert Camphuysen (han

reste först 1663), och några mindre holländska

mästare som en Emanuel Soyije o. a. voro verksamma

för enskilda potentater. En fransk miniatyrmålare,

Pierre Signac, ett arf från drottning Kristinas lilla

konstnärshof, arbetade särskildt för Hedvig Eleonora.

En annan fransman, Nico/as Valleri, fann hufvud-

sakligen sin sysselsättning hos den för byggnads-

företag så lifligt intresserade rikskansleren grefve

Magnus Gabriel De la Gardie.

Blott som förnäma främlingar uppenbarade på

1660-talet sig de skickliga holländska porträttmålarne

Toussaint Ge/ton samt — just litet olämpligt vid

Klökers ankomst — Abraham Wuckters, hvilkas

talang det danska hofvet lyckades åt sig förvärfva.

Först något längre fram invandrar en och annan

mer betydande artist för att här verkligen stanna,

sä bl. a. holländaren Martin Mjlens d. ä., som 1677

kom till Sverige och lyckades i porträttet upptaga

en täflan med det firade Ehrenstrahlska »snittet»

samt att kring sig samla en ej minst kvalitativt be-
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tydande lärjungekrets. För att vinna kunder måste

dock holländaren så småningom lämpa sig efter

Ehrenstrahls maner.

Då Klöker från London ankom till Stockholm

sommaren 1 66
1 ,

fann han emellertid vid hofvet en från

Danmark anländ målare verksam, den ofvannämnde

holländaren Abraham Wuchters, som han synes ha

fruktat skola göra honom den åtrådda hofbeställnin-

gen stridig. Af hans bref till Dahlberg framgår mer

än tillräckligt hans oro och afund samt hans glädje att

se sig föredragen.

I ett bref af den 1 7 aug. 1 66 1 till Erik Dahl-

berg, som då vistades i Nyköping, heter det bl. a.,

att han ser, att man här håller för rena underverk,

hvad en viss målare vid hofvet åstadkommer. Han

är densamme, af hvilken han hos herr Friesendorf i

London sett ett så synnerligen dåligt porträtt af Hen-

nes Maj:t. Några konterfej, som han sett af denne,

vore väl tämligen lika originalen, men mycket dåligt

målade. Han anser honom ej kapabel att rätt kopi-

era hans saker, men tror för öfrigt, att han (Klöker)

får mycket att göra, innan han kan öfvertyga män-

niskorna, att han målar lika bra som denne.

I ett bref af den 24 aug. samma år säger han,

att den nämnde målaren står i högt förtroende hos
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Hennes Maj:t och andra förnäma personer. Drott-

ningen har sagt honom, att denne skulle måla en stor

duk, på hvilken skulle afbildas den högst salige

konungen, drottningen och den unge konungen. Hvad

det skall bli för ett slags måleri, ville han gärna se,

då karlen hvarken kan teckna eller något arrangera;

allt hvad han kan göra, är, att konterfejen bli tämli-

gen lika personerna, men dock i regeln fulare. Så

till vida hade Klöker rätt, att någon skönmålare i

italiensk smak var Wuchters ingalunda.

Men kort därpå (i ett bref af den 5 oktober) under-

rättas vi, att han genom sina porträtt, särskildt ge-

nom ett af Hennes Maj :ts fröken syster, framställd som

jaktnymf, vunnit drottningens bevågenhet, och det he-

ter triumferande; »Der dänische Mahler prepariret sich

zu seiner Reise. » Den 1 7 december följde utnämningen.

Detta var väl den enda gång han behöft allvar-

ligare frukta att någon konkurrent skulle ställa sig

emellan honom och den kungliga nådesolen eller bland

den förnäma publiken efter förmåga söka fördunkla hans

förtjänster. I ett hänseende har dock bristen på verk-

lig konkurrens varit för Ehrenstrahl mindre lycklig.

Hans konst har nämligen därigenom tagit skada. Där

ingen kritik finnes, sjunker naturligtvis i ett fall som

detta mycket lätt prestationernas genomsnittsnivå.
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Under de allra första åren, sträfvandets och ge-

nombrottets period, finna vi David Klöker i hnfvud-

staden boende hos hofapotekaren Samuel Ziervogel,

innehafvaren af apoteket Schwan vid Tyska kyrkan.

Ziervogel kände möjligen sedan gammalt den nyba-

kade hofkonterfej aren, enär han varit hofapotekare

hos Klökers beskyddarinna, Maria Eleonora.

Två år därefter är emellertid målaren tack vare

sitt gifte innehafvare af en egen tomt i »staden mel-

lan broarna», å hvilken han lät uppföra ett ännu där

befintligt stenhus. Fastebrefvet är dateradt den 9

april 1666. Huset finnes ännu i dag och går under

namnet det »Ehrenstrahlska huset» (= Svartmangatan

n:o 20). Några minnen från denna tid söka vi dock

fåfängt. Den stora sal i öfre våningen, som nu smyc-

kas af dekorativa målningar från 1 700-talets slut (af

Elias Martin?), kunde kanske någon tid varit hans

ateljé. Här kunna vi lätt föreställa oss den verksamme

konstnären, omgifven af sina elever och mottagande

sitt förnäma klientel eller ock brottandes med modell-

studier för den väldiga plafondmålningen i Riddar-

hussalens tak.

Söka vi få en öfverblick öfver den yttre gången

af Ehrenstrahls verksamhet, synes det lämpligt att

taga uppdragsgifvarna som utgångspunkt.
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Ehrenstrahl arbetade, som jag framhållit, först

och främst för hofvet.

Vid hans ankomst togs hans förmåga naturligt-

vis genast i anspråk af Hedvig Eleonora, som stod

i spetsen för förmyndarregeringen.

Änkedrottningen hade ett lifligt konstintresse.

Hon var, som bekant, den förnämsta gynnaren af de

sköna konsterna i dåtidens Sverige, och har i den

svenska byggnadskonstens historia ett namn som de

båda Tessinernas varma beskyddarinna. Gifvet var,

att för hennes nya slottsbyggnader, som Drottning-

holm och Strömsholm, liksom för tillbyggda och restau-

rerade slott, som Gripsholm och Ulriksdal, hon behöfde

en målarkrets. Dit hörde naturligtvis äfven Ehren-

strahl. Bland de öfriga må nämnas holsteinaren, hof-

målaren Hans Georg Muller, den förut nämnde fresko-

målaren Johan Sylvius, hans efterträdare fransmannen

Evrard Chauveau, dekorationsmålaren Cornelius van

der Meulen, bataljmålaren Johan Eilip Lemke, Ehren-

strahls efterträdare David Krafft och många andra.

I Hedvig Eleonoras hofkassaböcker i Slottsarki-

vet kunna vi år efter år följa målarens verksamhet.

Det blefve ett väl vidlyftigt och torrt uppräknande,

om vi skulle ge oss in på att tala om alla de konter-

fej af henne själf och hennes släkt i Holstein och i



-*^/vo ^ 2 o^Jlr-

Sverige som för hennes räkning uppstodo. Det är

bröstbilder, knästycken, ryttarporträtt, större flerfigu-

riga porträtt förutom bilder af drottningens hundar

och kattor och af rariteter i slottsträdgårdarna. Då-

tidens kungliga porträtt bortskänktes nästan som våra

dagars ordensutmärkelser och det fordrades därför

massor af dem, för att de skulle räcka till för alla

kära släktingar i utlandet och för alla trogna tjänare,

som gjort sig värdiga en dylik ynnest.

Arliga upprepade sittningar behöfdes icke, utan

en ny typ framställdes först, när den tilltagande ål-

dern åstadkommit alltför stora olikheter med en före-

gående. I målarens ateljé fanns därför, antaga vi,

alltid ett originalporträtt, efter hvilket sedan talrika

repliker förfärdigades. Vid denna massproducering har

naturligtvis lärjungar i hög grad medverkat, och att

konstvärdet då skulle utfalla högst ojämnt, är ju klart.

Men drottningen önskade ej blott smycka sina

slottsgemak med porträtt. På Drottningholm finnas

äfven i äldre inventarier omnämnda präktiga jakt-

och djurstycken, som en »Hjortjakt», en »Tjäderlek»,

en »Orrlek» etc., i hvilka oförmodadt möter oss en

kraftfull realistisk uppfattning. Härtill kommo stora

historiemålningar som den gedigna taflan »Karl XI:s

kröning», för hvilken målaren 1676 erhöll 1,400 daler
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KARL XI:s RYITARPORTRÄ1T. Drottningholm.

sm., eller den först 1694 målade »Ulrika Eleonoras

kröning», båda ännu på det stolta slottet på Lofön,

samt slutligen de rent allegoriska eller de blandadt

historiskt-allegoriska taflor, hvilka ingingo i slottets

fasta dekorering.

5
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Om dessa allegoriska skildringar med sitt be-

stämda dekorativa syfte har Ehrenstrahl själf utförligt

talat i sin bok »Die vornemhste Schildereyen, welche

in denen Palästen des Königreiches Schweden zu se-

hen sind», etc., och vi skola i det följande närmare

beröra dem. I den kungliga paradsängkammaren* fin-

nas dessa 1668 och kort därefter målade bilderna,

som syfta på förmälningen mellan Karl X Gustaf och

Hedvig Eleonora och på Karl Xl:s »höga födelse

och uppfostran», i den s. k. Ehrenstrahlska salongen

dessa sju stora allegoriska målningar, som uppstodo

ett fjärdedels sekel därefter och skola på ett »skönt

och sinnrikt sätt» återge »das principalste» i det

pfalziska husets historia. En del af dessa senare,

bland dem plafonden (med »Ryktet förkunnar Gusta-

vers och Karlars lysande bragder»), uppsattes 1696,

de återstående först 1698. Ursprungligen var det

dock meningen, att Ulrika Eleonoras kröningstafla

skulle haft sin plats i samma rum, och att de stora

allegoriska väggmålningarna blott skulle vara fem

till antalet. Den sjätte, som tillkom, var väl den sist

signerade, nämligen »Karl XI:s fridsälla regering» (af

1695). De andra äro, så när som på en af år 1693,

daterade 1692. Plafonden saknar signatur. Den

Vanligen kallad Gustaf Illts sängkammare.
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nämnda kröningstaflan har nu sin plats i uppgången

till kronprinsparets våning, där den dock sitter dold

under väfda tapeter.

Men till Drottningholm, Svartsjö, Jakobsdal o. s. v.

kommo äfven smärre bilder af samma allegoriska karak-

tär, så t. ex. till det förstnämnda lustslottet »Sanningens

uppresande», »Historien och Ryktet skildra Karl XI:s

bragder», båda af år 1677, »Tre af Karl XI:s barn,

lekande med Sveas lejon», sign. 1684, »Konsterna

vid Drottning Kristinas hof» (af Hedvig Eleonora dit-

flyttad från Svartsjö), Ehrenstrahls själfporträtt med

måleriets och uppfinningens gudinnor, måladt år 1691.

Enligt en beskrifning af Drottningholm af 1715 hade

dessa målningar då sin plats i det nuvarande biljard-

rummet. Nu finnes blott en af dem där, nämligen

»Historien och Ryktet». »Sanningens uppresande»

smyckar det bredvidliggande s. k. ministerrummet,

medan de öfriga, nu mer på Nationalmuseet i Stock-

holm, skola ge en föreställning om den Ehrenstrahl-

ska färgkonsten. På Nationalmuseum ser man äfven

en annan tafla, »En neger med två papegojor och två

markattor», signerad 1670. Den har närmast kom-

mit från Gripsholm, men är möjligen samma tafla, som

i Drottningholmsinventariet af 1719 kallas »En slaf»

af Ehrenstrahl». För Jakobsdal (= Ulriksdal) utförde
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konstnären allegorier af »Tron», »Kärleken» och

»Hoppet», som enligt hufvudboken 1676 betinga ho-

nom 480 daler s:m., ett tämligen högt pris på de

föga tilldragande gestalterna. Fyra år senare lämnar

han dit »Praemium virtutis immortale» eller »Huru

Dygden för människan från världen till odödligheten»,

en bild som gaf honom 160 daler s:m.

Samtliga dessa fyra taflor träffar man nu på

Gripsholm (n:is 292, 293, 295 och 708), dit de flyt-

tats från Ulriksdal 1822, då detta slott för en tid för-

vandlades till en invalidinrättning. Ej osannolikt ha

äfven några andra rätt simpla allegoriska figurbilder

därifrån förts till det gamla Vasaslottet.

Anno 1661 begynte Klöker arbeta på en kolos-

salmålning, som skulle skildra Karl X:s apoteos.

Konungen satt i en förgylld triumfvagn, dragen af fyra

hästar. I luften sväfvade Pallas, krönande honom

med »ärans oförvissneliga lager». Taflan var för öf-

rigt uppfylld af en mängd allegoriska figurer. Den

var afsedd att bli målarens första stora verk, som

skulle öppna ögonen på dem här hemma för hans

egen och den nya italienska skolans storhet.

I ett bref till Dahlberg af den 26 oktober nämda

år omtalar han, att »dessein» därtill är färdig, men

om målningen själf någonsin fullbordades, känner
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jag ej. Var emellertid så fallet, gick den troligen

förlorad vid Stockholms slotts brand 1697.

Efter Karl XI:s myndighetsförklarande finner man

honom äfven af denne strängt sysselsättas. Nu skola

en mängd porträtt af Hans Maj:t af växlande art le-

vereras. Det är bröstbilder och helfigurer och ryttar-

porträtt, konungen i kunglig skrud, »å la romaine»

eller i enkel svensk krigardräkt Till ambassadörerna

i utlandet sändas helst ryttarporträtt »å 1'antique»,

men äfven porträtt »i mantel och krop'1 ».

Då och då får målaren otåliga bref att genast

låta afsända önskade konterfej, det må nu vara till

»legaterna i Köln» 1673, »ambassadörerna i Nimwe-

gen» 1 677, sändebuden i Paris och London o. s. v.

eller ock till personer inom landet. Ar 1683 får han

t. ex. befallning att »utan dröjsmål fullborda det por-

trätt konungen vill förära sin trogne tjänare den kraft-

fulle reduktionskämpen Claes Flemming.

Men det är naturligtvis ej blott porträtt af sig

själf, afsedda att bortskänkas till höger och vänster,

konungen önskar af sin flitige hofmålare. Det blir

ock familjeporträtt i legio fram på 80- och 90-talen,

konterfej af drottningen och alla barnen. De i späd

ålder aflidna förhärligas som änglar naturligtvis.

Ibland göras stora gruppbilder. Den bästa af
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dem vi känna, är den färgpräktiga »Karl XI:s familj»

i konseljrummet på Gripsholm.

Men målaren anlitas ock att förhärliga hoffe-

ster. Man känner väl nu blott en särskild stor test,

den vid konungens kröning, då bl. a. i ridhuset å

Rännarbanan hölls en ståtlig »karusell» (den ipdec.

1672), en fest, som Ehrenstrahl i 62 kopparstick

har »celebrerat».

Afven utförde han med tillhjälp af lärjungarne

porträtt af konungens alla rådsherrar och generaler,

två stora porträttserier, som nu finnas på Gripsholm,

Drottningholm och Karlberg.

En ej ringa roll spelade de af konungen skjutna

björnarna. I södra Västmanlands skogar huserade

björnen då för tiden värre än numer i det nordvästra

Dalarnes urskogar. Karl XI älskade dessa jakttaflor.

Till uppgifterna hörde vidare förevigandet af konun-

gens hästar och hundar (Gripsholm och Drottninghom).

Men äfven »kuriosa» inom djurvärlden måste Klöker

»afskildra», såsom då han 1697 får befallning att af-

måla den hvita ekorren, som bönderna tagit vid

Kungsör.

Mot slutet af sitt lif mottog han emellertid en

något svårare och allvarsammare beställning. Den

gamla kyrkan i Stockholms slott ombyggdes på 1690-
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talet (den låg i den af Karl XI helt förändrade yttre

norra flygeln) och åt Ehrenstrahl uppdrogs att för

densamma utföra två stora religiösa målningar, en

»Yttersta dom» och en »Korsfästelse».

Om dessa väldiga dukar, som vid slottsbranden

1697 räddades ur kapellet och nu i Stockholms Stor-

kyrka väcka besökarens om ej precis beundran, så

dock häpnad, skrifver den åldrige mästaren i ett bref

till fältmarskalken grefve Nils Bjelke (af den 2
1

juli

1695), att han måst nedlägga allt annat arbete för

att göra dessa bilder färdiga. Han har konungens

»expresse order» att ej företaga något annat och ur-

säktar sig därför att ej kunna leverera af grefven

beställda taflor. Äfven arbetet på den för Drottning-

holm afsedda plafonden, som hörde till skildringarna

af »das principalste» i de kungliga personernas histo-

ria, hade han nedlagt. »Yttersta domen» komme att

sitta öfver sakristidörren i koret och blefve 1 8 alnar

hög och 1 2
*/2

alnar bred, och »Korsfästelsen» komme
midt emot och blefve 10 alnar hög och 5 alnar bred.

Och då kyrkan så när som på golfvet och dessa

»schilderier» blefve färdig detta år, finge han påskynda

sitt verk, som väl dock ännu skulle taga två års tid,

så framt han lefde så länge och ej så ofta som dit-

tills blefve sjuk.
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MEDEVI BRUNNSKARLAR. Gripsholm.

Ehrenstrahl öfverlefde sin herre och konung, och

på hans uppgift föll äfven att förhärliga den nya upp-

gående solen. Den unge Karl XII visade sig dock

angelägen, att hans faders bedrifter icke skulle höljas

6
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af glömska och utfärdade den 3 aug. 1 698 till Eh-

renstrahl, Erik Dahlberg och generalkvartermästaren

Stuart befallning att föranstalta om ritningar till Karl

XI:s historia. Därvid skulle man följa Dahlbergs »af-

teckningar af Hans Maj:ts glorieuse actioner och krigs-

expeditioner » . Verket kom aldrig till utförande. Eh-

renstrahl dog nämligen kort därpå. De Dahlbergska

teckningarna hade likväl ej tillkommit alldeles förgäf-

ves. I det öfre galleriet på Drottningholms slott

hade Johan Filip Lemke under åren 16 77— 1690 efter

dem målat Karl XI:s »skånska victorieuse batailler

emot Danmark», ja, fyra af dessa framställningar

hade sedan i sin tur återgifvits i gobeliner, utförda i

Paris, och ses ännu i statens samling af väfda ta-

peter. —
Af aristokratien vardt Ehrenstrahl i stor utsträck-

ning anlitad. Vår föreställning om denna tids män-

niskors utseende har i ej ringa mån påverkats af

hans uppfattning. I sina pösande peruker och färg-

starka dräkter ge dessa intrycket att tillhöra ett stolt,

medvetet släkte, i all synnerhet som ansiktsuttrycket

vanligen visar spotsk förnämhet, värdigt nedlåtande

eller ett karskt befallande. Att finna människan un-

der peruken var mera sällan Ehrenstrahls sak.

Detta sätt att afbilda sin tid har emellertid i hög
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grad tilltalat våra förfäder under stormaktsskedets

korta välde. Jag erinrar om, huru den skarpsynte

karaktärsskildraren Abraham Wuchters reste från Sve-

rige under ett stilla hån från den italienskt skolade

Klökers sida, eller om, huru den förträfflige Mijtens

förvandlade sitt holländska uttryckssätt för att vara

den af den Ehrenstralska glansen bländade publiken

till behag.

Genast efter sin ankomst började Ivlöker afbilda

stormännen i riket och deras familjer. I brefven till

Dahlberg från denna tid omtalar han med en viss

stolthet de uppdrag, han erhåller. Han målar t. ex.

fältmarskalken Lorenz von der Linde »å 1 ’antique», ett

porträtt som ansågs så betydande, att det uppvisa-

des i rådet strax före konstnärens utnämning. (Ett

sign. och 1 66 1 dat. ex. på Stora Sundby i Söder-

manland är troligen denna bild.) Han porträtterade

fältmarskalken Bengt Horn, likaledes »å 1 ’antique»,

en bild som brådskar, då Horn »om 14 dagar

skall resa till Moscovien», dessutom gör han äfven

af honom en bröstbild. Följande år skrifver han

till denne om en kopia af något af dessa porträtt.

(Ceremonimästaren grefve A. Horn i Stockholm

äger ett af dessa konterfej.) Den konstförståndige

rikskansleren Magnus Gabriel De la Gardie vill öfver-
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trumfa alla och beställer en stor familjetafla med sin

gemål och alla barnen förutom sitt särskilda porträtt.

Hans gemål, pfalzgrefvinnan Maria Efrosina önskar

se sig och sina döttrar afbildade i antik dräkt.

De la Gardie blef honom länge bevågen och

målaren får tid efter annan nya porträttbeställningar

Han skall äfven ha utfört en serie väggmålningar

skildrande Disas historia, för Vängarns slott. Där

finnas nu endast åtta stycken handtverksmässiga

kopior af de försvunna Ehrenstrahlska skildringarna

(i den s. k. Disa-salen), men vi känna dem äf-

ven genom de af gravören Eimmart i Nurnberg

1672—74 utförda kopparsticken. Möjligt är emeller-

tid, att Ehrenstrahl endast utfört teckningar till Disa-

sagan.

Och snart följa ock högtställda medlemmar af

andra rikets förnämsta ätter, fältmarskalken Karl Gu-

staf Wrangel, riksskattmästaren Gustaf Bonde, riks-

marskalken Johan Gabriel Stenbock, senare kansli-

presidenten Bengt Oxenstierna, fältmarskalken Nils

Bjelke och många andra, som hos den firade mode-

målaren göra större och mindre beställningar. Det blir,

skulle man kunna säga, nästan hela det dåtida förnäma

Sverige, som låter porträttera sig af konstnären. Och
i hans ateljé ha många nådiga styfkjorteldamer och bu-
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gande chevalereska perukherrar beundrat och fram-

ställt sina oförgripliga meningar om mästarens färdiga

och halffärdiga konterfej eller allegoriska »inventioner»

.

Att Deras majestäter ej sällan hedrade sin för royauté’n

j
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och dess emblemer så entusiastiske hofmålare, vet man

af bestämda underrättelser, ja, vi höra t. o. m. talas

om, att den Ehrenstrahlska ateljén ibland spelade en

roll i hofintrigerna. Så berättar t. ex. den danske

diplomaten Jens Juel i sina korrespondenser till danske

konungen för år 1698 bl. a. följande: »Med det be-

viste portrait (ett porträtt af en dansk prinsessa) er

den Usage giort som Eders Maj: t tilforn allerunder-

danigst er berettet. Min hustru var i gaar hos Grefinde

Pontus, og da var ligesom tilforn Rixmarschallen der-

hos, og da sluttede de imellem sig, at paa det alting

kunde gaa til med saa meget mindre apparence, vilde

Gräfinden flye det til Ehrenstrahl, en heelt berömt

Maler heroppe, for at lade det copiere, og skulde

Maleren give Kongen lejlighed at komme til sit, som

hand ofte giör, eftersom Maleren er saa podagrisk,

at han neppe kand gaa, og vise hannem det, og si-

den skulde Grefinden Stenbock giöre sit til.»

I ett senare bref nämner Juel, att kungen

ännu ej sett det pä grund af Ehrenstrahls opass-

lighet. Någon effekt fick i hvarje fall icke denna

intrig.

Lika liten framgång hade en annan giftermåls-

plan, i hvilken äfven målaren, ehuru ej så direkt som

i den föregående, inblandades. Den nämnde diplo-
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maten meddelar, att grefve Dohna låtit hitkomma

kurprinsessans af Brandenburg porträtt, men det hade

blifvit skadadt på resan, fått ej mindre än fem hål i

ansiktet, och lämnades till Ehrenstrahl att repareras.

För att få en föreställning om vidden af konst-

närens porträttproduktion för enskilde måste man taga

kännedom om, hvad som däraf finnes i de privata och

offentliga samlingarna. Vi måste hänvisa till den

storartade Gripsholmssamlingen, i hvilken, som bekant,

långt ifrån alla bilder stamma från kungliga gallerier,

samt till samlingarna vid Uppsala universitet, på Viby-

holm, Skokloster, Tidö, Engsö, Grönsö, Tureholm,

Sandemar, Edsberg, Hedensberg, Fullerö, hos grefve

A. Horn, Stockholm, frih. Rehbinder, Djursholm, och

många, många fler.

För ridderskapet och adeln såsom klass har slut-

ligen Ehrenstrahl utfört sitt största dekorativa verk,

den väldiga plafonden för Riddarhusets plenisal. Den

framställer den i molnen tronande Svea, omgifven

af alla upptänkliga dygder. Kontraktet afslöts den

1669, och målaren skulle bekomma 2,000 rdr spe-

cie, däraf alltid en fjärdedel i förskott. Den 20

juli 1674 fick han slutbetaldt, dock först sedan han

året förut klagat dels hos herrar direktörer, dels hos

Magnus Gabriel De la Gardie, att han ännu blott
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fått 833 rdr, oaktadt verket vore färdigt. Med yt-

tersta förmåga och studie, skrifver han till direktö-

rerna, hade han »schilderiet» på egen bekostnad för-

färdigat och hade efter modell gjort så många figu-

rer i det stora verket, hvarpå kontraktet lydde.

Den stora färgdikten har Eimmart återgifvit i

gravyr med en alltför välbehöflig tolkande underskrift.

Mot slutet af sitt lif hade Ehrenstrahl, såsom

redan blifvit antydt, att kämpa mot kroppslig ohälsa.

Det är gikten, som ansätter den åldrande konstnären.

Medevikurer försökas, men utan framgång. Ett minne

från en dylik sejour är den präktiga taflan »Medevi

brunnskarlar» i Gripsholmssamlingen. I ett bref af

den 30 juni 1694 till hofmarskalken Rosenhane klagar

den gamle mästaren öfver sina krämpor. »Nach dem

ich die Ehre gehabt den Herrn Martschall in meinem

Hause zu sehen, habe ich kurz darauf ein hartes La-

ger wieder auszustehen mussen. Nun bessert es sich,

Gott Lob, so viel, das ich wieder aufsitzen, aber nicht

auf die Fiisse stehen kan. Ich gebrauche jetz die

Cur von Oiinstien Wasser, trinke alle Morgen zwei

Kruge oder Stoep, habe bey zehn Tage getrunken,

es hat bisher wol operiret, was es vor einen Effekt

thun wird, stehet bei Gott.»

Dock denna strid vardt fåfäng. Den 22 okt.
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1698 afsomnade den 69-årige mästaren efter ett verk-

samt lif i sin konungs och i konstens tjänst.

Öfver hans graf i Storkyrkan lät Karl XII upp-

sätta ett efter den yngre Tessins ritningar utfördt mo-

nument, med hans bröstbild i bronsrelief.

Den skola Ehrenstrahl grundade i vårt land, va-

rade jämnt en mansålder. Dess förnämsta represen-

tant var hans systerson och efterföljare i hofmålar-

beställningen David von Krafft , som under de dystra

krigsåren mödosamt fick värna målarkonstens svik-

tande banér.

* *
*

II.

I ett af de nämnda brefven från Rom till Dahl-

berg talar Ehrenstrahl om några bilder i sitt »nuva-

rande manér», som han skall tillsända denne. Han

fastslår sig alltså själf som öfverlöpare från den hol-

ländska till den italieniserande riktningen. Vi känna

nu mycket litet hans verksamhet före den italienska

resan, men få vi döma af Karl Gustaf Wrangels ryt-

tarbild och en barntafla, båda på Sko, var hans ut-

veckling, innan han såg Venedig och Rom, föga avan-

cerad. Denna omständighet i förening med tempe-
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ramentets och konstnärslynnets läggning gjorde, att

hans omvändelse skedde synnerligen lätt. Som få

andra nordgermanska målare förstod han att tillägna

sig det vid 1600-talets midt härskande italienska form-

och färgspråket.

Och närmare bestämdt, det blef Cortonas lifliga,

dekorativa, aldrig kompositionsfattiga konst han upp-

tog. Såväl i typer, färgval som kompositionssätt

finner man öfverensstämmelser, som vittna om en stor

receptiv förmåga hos den unge hamburgaren.

Från Ehrenstrahls italienska tid äga vi ett par

minnen (utom bref) i Sverige. På Säfstaholm i Sö-

dermanland förvaras ett par taflor, som framställa den

ena ett porträtt af Erik Dahlberg, den andra en ung

Cronstierna jämte en allegorisk kvinnlig figur i för-

grunden. Båda ha kommit från den Dahlbergska

egendomen Aby(?) och gå under Cortonas namn.

Denna benämnings riktighet har dock betviflats. Sä-

kert med rätt, ty hade Dahlberg med de båda Cron-

stierna verkligen sammanträffat med den berömde

konstnären och t. o. m. suttit modell för honom, hade

han nog icke glömt att nämna detta i sin »Dagbok»,

som berättar om så mångahanda under resan timade

händelser.

Ser man närmare på bilderna, finner man att
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de ha en ganska intim karaktär.* De äro tämli-

gen små, flyktigt utförda och tyckas tillkomna för ro

skull, som minnen af en förtrolig sammanvaro. Dahl-

berg sitter klädd som museiman i kaftan och turban

vid ett pelarpostament. Han stöder hufvudet mot

högra handen och blickar tankfullt på oss. Den unga

Cronstierna är afbildad i en trädgård (kardinalens på

Monte Cavallo?). Han är framställd stående i pro-

fil, men vänder ansiktet leende mot åskådaren och

mot den kvinnliga förgrundsfiguren, af hvilken vi huf-

vudsakligen blott se en bred rygg. Skall hon möj-

ligen som »Våren» eller Flora föreställas bringa den

unge vackre mannen sin hyllning?

Vi bedraga oss nog ej alltför mycket, om vi

betrakta bilderna som ett par illustrationer till Klö-

kers bref från sin vistelse i Roma och som minnen

från det i brefven så ofta berörda sammanträffandet

med vännen och gynnaren.

Äo-a vi alltså från tvenne af hans skeden blotto

sporadiska prof, kunna vi däremot från och med hans

återkomst till Sverige lätt följa gången af hans pro-

duktion och iakttaga, huru ett konstnärsskap, som

* Beskrifning och afbildningar i L. Louströms katalog öfver Säfsta-

holmssamlingen. Af Dahlbergs porträtt finnes en kopia i Uppsala universitets

samlingar.
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ingalunda kan kallas ringa, under förhållandenas tryck

så småningom förlorar sitt värde.

Ehrenstrahl är, som vi redan antydt, först och

främst dekoratör. Han har en inom sitt område

t
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mycket rörlig fantasi, och kan fylla huru stor yta som

helst med gudar och gudinnor, * dygder» och genier.

Men han kan ock liksom Cortona få lif och rörelse

i sina figurer. Huru många tyska och nederländska

italieniserade målare ha just icke strandat på denna

klippa!

Rörelsens problem har ofta för dem visat sig

vara ett bjudande hinder, men därmed har ock deras

figurskildringskonst — annan konst var ju dem ovär-

dig — ohjälpligt förolyckats.

Ehrenstrahl har däremot i sina stora figurkom-

positioner vanligen lyckats få fart i massorna. Med
detaljernas teckning kan det åter ej sällan vara si

och så. Ett studium af målarens taflor visar, att han

icke så grundligt som sig borde befattade sig med

modellstudier. I flera af hans senare allegoriska styc-

ken ha former och attityder ofta kommit till så där som

på en höft. Det var icke så noga, om ett ben blef

längre än det andra, om en rygg vardt sned, så att det

såg ut som om figuren hade »scolios», om ett kvinno-

bröst placerades omedelbart under en armhåla o. s. v.

Hufvudsaken, var att det hela tog sig ståtligt ut, att

färgerna lyste i bedårande glans. Publiken var ju

ej så granntyckt. I färgen har också Ehrenstrahl

kunnat mången gång inlägga en glöd och en prakt,
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som visar att koloristiken var hans styrka. Koloristiskt

fördelaktigast verka hans bilder från 1 660- och 70
talen. I synnerhet under det förra decenniet har han

åstadkommit många verk af oneklig både styrka och

stämning i färgverkan. Denna är då ännu behärskad,

i regeln med en dominerande guldbrun ton.

Under denna tid står Ehrenstrahl högst. Ej blott

att hans färger äro harmoniskt sammanställda, äfven

formgifningen är omsorgsfull, och det är karaktär och

stil på hans kompositioner, ehuru det synbarligen

mer är skolan och den habile, inlärde artisten som

kommer till tals än en mot en personlig uttrycks-

form sträfvande konstnärsindividualitet.

Emellertid väcka många af bilderna från detta

skede vår beundran.

De för min skildring uppdragna snäfva gränserna

tillåta här blott några antydningar.

De i paradsängkammaren på Drottningholm be-

fintliga, i den fasta dekorationen ingående bilderna

stamma från år 1668. Detta årtal bära åtminstone

de båda väggtaflorna, men säkert stamma äfven

de tvenne takmålningarna från samma tid. Samt-

liga syfta, som förut är antydt, på förmätningen

mellan Karl X Gustaf och Hedvig Eleonora och pa
Karl X/:s födelse och uppfostran.
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Nu är Ehrenstrahl naturligtvis äfven däruti den

typiske tidskonstnären, att han älskar tidens inveck-

lade allegoriska språk, hvilket icke så litet för oss

nutidsmänniskor minskar njutandet af hans verk. Det

ser också ut som om konstnären fruktat, att efter-

världen icke fullt skulle kunna förstå hans taflor, lik-

som han säkerligen äfven ville gifva sin svenska

samtid en lektion i detta allegoriska nyckelspråk,

allt nog, han har utgifvit en skrift med den lång-

randiga titeln: Die vornemhste Schildereyen, welchc

in denen Palästen des Königreiches Schweden zu sehen

sind, invenliret, verfertigt nnd beschrieben von David

Klöcker Ehrenstrahl. Boken utkom 1 694 i Stock-

holm och har ett, som vi, senare tiders barn, nog

tycka, rätt snusförnuftigt företal, i hvilket författaren

bl. a. vill likna en vacker tafla vid »en spetsfundig

gåta». Det är, menar han, i figurernas förborgade

betydelse denna »spetsfundighet» och därmed ock

till stor del taflans värde skulle ligga. Åskådaren

finge då äfven eventuellt en teoretisk tillfredsstäl-

lelse öfver gåtans lösning. Vi ha litet svårt att

förstå våra förfäders glädje inför dylika abstrak-

tioner, men vi veta ju hvilken mäktig roll allegorien

spelade i den samtida diktningen, huru den flödade i
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de långa, salvelsefulla talen och predikningarna, ja,

grep in äfven i hvardagslifvet.

I den nämnda skriften kunna bilderna på Drott-

ningholm glädja sig åt att ha fått sig tillmätt större

delen af utrymmet.

Hvad målningarna i sängkammaren angår äro

de två väggtaflorna de bästa. A taflan till höger

(när man står vänd mot alkoven) se vi Karl XI:s

skyddsängel åt parcen Lachesis anvisa ett antal em-

blem att omkring dem vinda lifstråden. Därmed an-

tydes, att allt det, hvarpå dessa emblem syfta, skall

utmärka konungens lif, gudsfruktan, laglydighet, rätt-

visa, klokhet, tapperhet, bokliga kunskaper, kärlek

till diktning och konst m. m. De olivgrenar, som

skjuta upp ur »instrumenten», betyda naturligtvis en

fredlig regering, vallmostånden lugn och säkerhet och

hveteaxen välstånd.

På den andra öfver spiseln uppsatta taflan se vi

ånyo skyddsängeln, men nu bärande dessa »instru-

ment» med den omlindade tråden på den högra ar-

men, medan han med den vänstra handen gör en af-

värjande rörelse mot Atropos, som sträfvar att afklippa

tråden. Från himmelen utsträckes en hand, som fattar

denna, hvarigenom skall syftas på odödligheten af

majestätets blifvande dygder.
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Det allegoriska innehållet gläder väl föga en nu-

tidsmänniska. Men det kan icke nekas, att båda taf-

lorna äro mycket verkningsfulla kompositioner. Det

är en elegans och ledighet i formgifningen, en glans

och ett djup i färgen, som verka betagande. Fram-

för allt är taflan med skyddsängeln och Atropos värd

vår beundran. Ängelns gestalt skulle gjort heder

åt hvilken som helst af de store senitalienarne; så

mjuk är den i sina rörelser, så lefvande verkar den

högblå färgen i dess dräkt. Här har Ehrenstrahl

verkligen gifvit oss ett fagert återsken af konsten

under Italiens himmel. Och vi känna oss vemodiga

vid tanken på den afmattning och den förtvining som

senare skulle uppenbara sig i hans konst, tack vare

isoleringen och fabriksproduktionen

Till målarens lyckade skapelser hör äfven pla-

fonden i Riddarhussalen. Framför allt midtbilden,

som framställer den i molnen tronande Svea, omgif-

ven af »dygder» och med tvenne hvilande lejon fram-

för sig, har ett verkligt monumentalt drag, och det

hela uppenbarar en arrangeringskonst, som godt kan

täfla med många senitalienska dekorativa palatsmål-

ningar. Det är naturligtvis dessa med sina perso-

nifikationer och hyllningsceremonier som gifvit målaren

uppslag och ledning.
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För ej länge sedan har plafonden varit nedtagen

och undergått en omsorgsfull restaurering.

De bästa Ehrenstralska porträtten höra likaledes

till den första perioden, ehuru det ej kan förnekas,

att han också senare åstadkommit förtjänstfulla verk.

I allmänhet tagna äro äfven Ehrenstrahls kon-

terfej af ett dekorativt kynne. Han har nog visat,

att han kan måla träffande realistiskt, men en för-

djupad individualisering var i regeln icke hans sak.

Han har också själf, som jag i det föregående om-

talat, gjort en jämförelse mellan sin egen och Wuch-

ters’ porträttkonst, en jämförelse som tillräckligt tyd-

ligt visar, hvartåt han syftade. Han ville försköna,

stilisera, höja de afbildade utom hvardagssferen genom

pseudoklassiska attityder och kostymer. Intressant är

att se huru väl han lärt sig den italienska konstens

kontrastställningar. Att gå utom det verkliga, att sträfva

mot det imponerande och heroiska i enlighet med den

gyllene antika tidsålderns missförstådda förebilder till-

hörde ju för öfrigt den smakriktning, som under 1600-

talets senare hälft spridde sig öfver hela Europa, och

mot hvilken så enstaka konströrelser som den natio-

nellt holländska föga förmådde. Att Wuchters’ por-

trätt skulle förefalla fula och smaklösa gent emot

modemålarens färgskimrande, eleganta dukar med



BZ7

ALLEGORI ÖFVER HEDVIG ELEONORAS STYRELSE. Drottningholm.



—*^vc 6 2 ooOr—

bålda krigare »å la romaine» och vackra unga damer

å la Diana etc. var ju en gifven sak.

Dessa verka därför på oss mest som tids-

porträtt. Konungen i sin hermelinmantel, rådsherren

i sin purpurtalar, krigaren i sin blå och gula vapen-

rock, blänkande harnesk eller rent pseudoklassiska

rustning återgifvas mer officiellt än personligt, på-

tryckas prägeln af det höga ämbetet eller det stolta

krigaryrket och blicka i sina lysande dräkter med

värdiga, nedlåtande miner på åskådaren, som undrande

stannar inför dem.

Bland den talrika skaran af konterfej från konst-

närens tidigare och bättre verksamhet må framhållas

åtskilliga. I Uppsala universitets samlingar ha vi bl. a.

ett porträtt af Erik Dahlberg (från 1664), som t. o. m.

utmärkes af en verklig stämning. Man vill gärna an-

taga, att Ehrenstrahl på grund af sin tillgifvenhet för

Dahlberg här sökt göra något på allvar. Det blän-

kande harnesket, det gula kyllret och den på kolonn-

postamentet hvilatide röda manteln bilda ett helt af

stor verkan. Bakgrunden är en molntäckt himmel.

Uttrycket i Dahlbergs ansikte är litet trött och miss-

modigt. En varm guldbrun ton behärskar taflan. Så

är det äfven i andra från samma skede. Förnäma,

stolta konterfej af antikiserande karaktär äro det af

1
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Lorenz von der Linde (af 1 66 1 )
på Stora Sundby

(en senare replik i Upsala) och helfigursporträttet af

Bengt Horn i grefve Arvid Horns samling i Stock-

holm.

Det senare är säkert det porträtt, hvarom ett

bref (af den io okt. 1662) från Klöker till Bengt

Horn handlar. Det är en af målaren själf utförd ko-

pia och som sådan ej signerad.* Öfverensstämmel-

sen med Dahlbergs porträtt ligger i öppen dag.

Dräkten är antikiserande. Öfver en guldbroderad

klädnad med halfärmar bär guvernören ett präktigt

pansar, hvaröfver en röd mantel är fästad. Bak-

grunden har gifvits en klassisk hållning. De tre

kolonnerna längst bort äro tydligen Vespasianustemp-

lets återstående kolonner på Forum romanum. Färg-

stämningens dunkla glöd — valörerna äro desamma

som i nyssnämnda bild — plastiken i figurens håll-

ning och framträdande, det kraftfulla och äkta i denna

stolta triumfatorsbild gör den till en verkligt glän-

sande uppenbarelse och ett af de bästa porträtt i

denna stil vi känna af målaren.

Motstycket till detsamma återger Horns gemål

i andra giftet Ingeborg Banér. Ej heller detta är

signeradt, men kan ej ha någon annan än Klöker

* Originalet hade Klöker målat 1661.
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till upphofsman. Det är, att märka, utfördt samtidigt

med det förra. Miljön är här en annan. Vi befinna

oss i en park efter tidens mod och ha till vänster

utsikt öfver ett arrangeradt klipparti med forsande

kaskader. Den afbildade kommer från höger och

går liksom tillfälligtvis öfver scenen, hvarvid hon med

den vänstra handen bär upp sin gula sidenklädning och

med den högra fattar en öfver axeln bakom henne

fladdrande slöja. Klökers kvinnoporträtt få under

hans första tid gärna denna anordning, vare sig han

nu valde tidsdräkten eller någon omtyckt pseudoklas-

sisk kostym. Någon skönhet utmärkte icke grefvin-

nan Ingeborg Banér. Men målaren har återgifvit

henne med en tilldragande ungdomlig charm. Det

är större friskhet och omedelbarhet i denna bild än

i den af hennes make.

Huru Klöker åter komponerade ett kvinnopor-

trätt »å 1’antique», visar drottning Kristinas unika

porträtt på Strömsholm.* Man kunde tycka sig här

* Det har förut publicerats af intendenten Z, Looström i »National-

museets meddelanden 1903». Som dess mästare föreslår denne Mikael Dahl

(i* *743). Denne var en elev af Ehrenstrahl, som 1678 öfver London och

Faris begaf sig till Italien. I Rom kom han i beröring med drottning Kri-

stina, hvars porträtt han, enligt ett bref af den to okt. 1687 detta år må-

lade, alltså tvenne år före den celebre exdrottningens bortgång ur tiden.

Dahl vardt sedan en mycket firad porträttmålare i London.
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ha att göra med ett rent fantasiporträtt å la Mikael

Dahls bekanta Karl XII:s bild i Nationalmuseum. Ja,

drottningen förefaller så olik andra porträtt af henne,

att man ville betvifla, att det verkligen vore Kristina,

så vida icke ett inventarium öfver Hedvig Eleonoras

Strömsholm från början af i 700-talet uttryckligen be-

nämnde det så. Men det finnes äfven något i själfva

bilden som tillkännager det. Jag tror det skall vara

svårt att uppleta någon annan porträttbild, där en

person som attribut har ett lejon och ett pärlbesatt

riksäpple. Man vet, att drottningen af sina regalier

på resan till Rom framför madonnan i Casa Santa i

Loreto ostentativt nedlade kronan och spiran, och det

är tydligen på detta och Kristinas egenskap af ex-

drottning målaren vill syfta. Att på dylikt sätt an-

tyda både det ena och det andra kan knappast ha fallit

någon annan konstnär in, än en, som velat stå sär-

skildt väl hos Hedvig Eleonora och det svenska

hofvet.

Kompositionens hela karaktär, iscensättningen,

figurens uppställning, den varma, harmoniska färg-

stämningen synes mig föra bilden till de Klökerska

verken frän målarens första år i Sverige eller just de

år, då Kristina uppträdde som tronpretendent. Med

Klökers porträttuppfattning har denne knappast vinn-



—J\ (VO 67

lagt sig om en större likhet, och modell för porträttet

kan drottningen ej ha suttit.

Hvilken kontrast bildar det ej mot Wuchters

samtidigt målade bild (i Uppsala) och hvilken bjärt

belysning faller icke därvid öfver hvarderas konstnär-

liga vilja och sträfvanden!

Det kunde emellertid hända, att konstnären nå-

gon gång uppenbarade sig på ett annat sätt, så t. ex.

i det allvarsamma konterfejet af Georg Stjernhielm (från

1663) på Gripsholm. Det är hållet i svart och grått

och är af en märklig realistisk hållning och manlig

karaktärisering Men denna bild var säkert icke af-

sedd att dekorera ett slottsgemak. Själfva uppgiften

torde vidare bringat målaren till en annan uppfatt-

ning och stil än den, som vanligen präglade hans

konterfej af det förnäma klientelet på samhällets höjder.

Både porträtt och historiemålning är den stora

taflan Karl XI:s kröning (af 1676) på Drottning-

holm. Den är bredt och raskt målad i höga, starka

färger, af hvilka ett lysande rödt dominerar. Det

höga lackröda var för öfrigt tidens älsklingsfärg.

Figurernas fördelning i rummet är synnerligen lycklig.

Något figurvimmel förefinnes alls icke. Hufvudgrup-

pen är klart karakteriserad, och den betydelsefulla

handlingen har skildrats utan särskild uppstyltning.
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De flesta af figurerna äro porträtt. Bland raden af

åskådare upptäcker man längst till höger Ehrenstrahls

käcka, kraftfulla fysionomi.

För sina porträttfigurer i bilden gjorde målaren

omsorgsfulla studier, och jag håller troligt, att det är

en dylik vi se i hans präktiga uttrycksfulla själfporträtt

i Uppsala, om hvilket vi få en föreställning i detta

lilla arbetes titelbild. Äfven Maria Efrosinas porträtt

i universitets samling hör säkert till kröningstaflans

porträttskisser.

Men denna tafla har en annan och högre färg-

skala än den vi funnit i de föregående.

Koloriten blir i målarens bilder snart väsentligt

bjärtare. Starka röda och blå färgtoner förekomma.

Det blir ett ännu mer accentueradt ytligt, ibland vårds-

löst dekorativmässigt drag som uppträder. Det di-

stinguerade i porträtten försvinner så ofta. I ansikts-

färgen ingå i obehaglig grad sminkets hvita, skära

och smultronfärgade toner, och hos bistra krigar-

anleten ser man ej sällan en groft rödbrusig kar-

nation.

Lärjungarnes medverkan vardt äfven synner-

ligen stor. Det kopieras flitigt i ateljén. Och

många gånger händer det, att mästaren blott lätt re-

toucherar elevens arbete, om ens så mycket. Efter



-Arvo 69 Mflr

mediet af 1670-talet är den Ehrenstrahlska bildfabri-

ken i full gång.

Icke desto mindre kan målaren äfven nu ibland

glädja vårt öga.

Den nämnda förvandlingen i färgskalan från en

varmare och dunklare stämd sydländsk till en kallare

och bjärtare nordisk röjes redan före 1670-talet, så

t. ex. i den stora gruppbilden af Bengt Horn med

hans hustru Ingeborg Banér och hans dotter i första

giftet, en 1667 sign. och dat. tafla hos grefve Arvid

Horn i Stockholm. Redan där bryta höga blå och

röda toner fram, ehuruväl den dunkelbruna bakgrunds-

tonen ännu rätt mycket dominerar.

Goda officiella kungaporträtt saknas ej under

de senare åren.

Af hvilken ståtlig dekorativ hållning är icke det

magnifika helfigursporträttet af Karl XI i Uppsala

universitets samling! Det vittnar om, att det flam-

mande fyrverkeri, hvaraf den Ehrenstrahlska paletten

var mäktig, ännu ej slocknat. Ett briljant konterfej är

äfven Karl Gustaf Oxenstiernas (af 1680) på Tidö

i sin förnämt vårdslösa hållning. Både allegori och

porträtt är den af en varm glans öfvergjutna präk-

tiga taflan med trenne af Karl XI:s barn
,
lekande

med Sveas lejon, en bild som från Drottningholm
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kommit till Nationalmuseum. Man kan näppeligen

tänka sig något för barocktiden mer typiskt.

Af goda ryttarbilder af Karl XI kunna nämnas

det på Gripsholm (kronprinsrummen) och det på

Drottningholm (i audiensrummet). I det senare se vi

konungen skildrad »å 1’antique» på en massiv apel-

kastad gångare.

Bland gruppbilder af den kungliga familjen bör

särskildt framhållas den stora i konseljrummet på

Gripsholm uppsatta taflan (af 1683), som är af en

oneklig must i färgen och af en kraftfull, kanske nå-

got grofhuggen karakterisering. På Gripsholm finna

vi för öfrigt en mängd porträtt från målarens senare

skede. De äro, som man kan vänta, af ganska väx-

lande kvalitet.

I salarna och gemaken i våra historiska slott

vilja vi helst se de Klökerska konterfejen. Där ha

de stundom ännu i detalj den miljö, för hvilken

de skapats, där böra de ses, för att deras breda,

kraftiga dekorativa hållning skall förstås och upp-

skattas.

Så manierad Ehrenstrahl vanligen än är i sina

porträtt, finna vi honom nästan förvandlad när han

ställts inför det enklare folklifvet eller inför naturen

och djurvärlden. Han presterar här en realistisk
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skildringskonst, som bringar hans holländska och

flamska studier i erinringen.

Så är t. ex. fallet i den starkt genreartade bil-

den Brunnsmästaren pä Meäevi och hans söner (af

år 1683). Taflan, som har en mycket dunkelbrun

kolorit, finnes på Gripsholm och är kanske vår

äldsta svenska genrebild. Bland hans många djur-

bilder vill jag bl. a. fästa uppmärksamheten på

ett par fågdtaflor

,

som finnas i den s. k. jaktpavil-

jongen på Drottningholm. Å den ena se vi orrar

och rapphöns, dels sittande i barr- och löfträden, dels

letande sin föda på marken. De äro återgifna i na-

turlig storlek, och den landskapliga ramen utgöres af

ett stycke uppsvensk natur. Vi ha utsikt öfver en

insjö i skimrande kvällsbelysning. Kärfva och mörka

stå strandens furor. Till höger höjer sig terrängen

i en oländig klippig höjd, där lingonris och krypto-

gamer sticka fram och där enrisbusken envist klänger

sig fast. Lika svenskt, men slarfvigare måladt, är

landskapet i den andra taflan, som återger tjädrar i

sin naturliga omgifning och nästan för tanken på Bruno

Liljefors bekanta »Tjäderlek». Fåglarna äro till sina

vanor och rörelser väl studerade. I vår svenska konst-

historia ha de båda bilderna ett onekligt intresse.

Ännu skickligare djurmålare är Ehrenstrahl i några



af sina hundbilder. Djurens elasticitet och spän-

stighet kan han i dem ofta på ett förträffligt sätt

tolka.

Dessa och andra bilder bestyrka, att Klökers

ungdomsintryck, hans första uppfattning af lif och

konst aldrig fullständigt utplånades. Han bar inom

sig möjligheter att gå i en helt annan riktning än

detta »nya manér» han berömmer sig af att ha för-

värfvat. Denne trotsande barockmålare hade verk-

ligen kunnat blifva en berömd porträtt- och djur-

målare i den stil, som väl låg honom närmast. Nu

vardt det något tveggehanda och eklektiskt i hans

konstnärsskap som hos så många andra nordiska

målare, hvilka börjat som realister, men sedan vändt

sin håg och dyrkan till den lockande italienska skön-

hetsvärlden.

De sista sex åren af konstnärens verksamhet

uppfylldes af stora beställningar. Jämsides går det

af lärjungarne understödda porträttmåleriet. Ett älsk-

värdt prof på hans porträttkonst från denna tid är

dock den här meddelade bilden af den femton-

årige Karl XII. Det var dessa år han målade

de väldiga dukarna med skildringar ur pfalziska

husets historia för Hedvig Eleonoras Drottningholm

samt Yttersta domen och Kristi korsfästelse för



Slottskyrkan. Hans fantasi är ännu lefvande, men

handen har tröttats, ögat grumlats. Koloriten har blif-

vit tyngre, dunklare. Det krystade allegoriska språket

i Drottningholmsbilderna väcker nästan blott vår leda.

»Yttersta domen» — till öfverdrift uppskattad under

äldre tider — är ju en beundransvärd arbetsproduk-

tion af en gammal sjuk man, men synes mig ej äga

några märkligare konstnärliga valörer. Kompositio-

nen med sitt vimmel af nakna och halfnakna figurer

är en variation på Rubenska förebilder. De båda

religiösa bilderna ha sin plats i Storkyrkan. I samma

kyrka är också konstnärens graf. Det är skada.

Vid hans graf önskade vi ett verk från hans ålders

klangfyllda sommardagar. Ehrenstrahls rykte har ju

trots allt gått till sen eftervärld. Han var ju i alla

fall den »svenska ärans» målare.
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